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Aquest any  l’Escola Politècni-

ca Superior compleix 25 anys i 

el Sr. Àngel Ros, juntament 

amb altres recordats com-

panys, va formar part de la 

Comissió tècnica d’assessora-

ment per a la constitució de 

l’Escola Universitària d’Infor-

màtica (embrió de l’actual 

EPS) endegada un llunyà mes 

d’abril de l’any 1989 per l’Estu-

di General de Lleida – Universi-

tat de Barcelona, sota la presi-

dència de l’enyorat Víctor 

Siurana.  
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La Sala Ricard Vinyes de La Llotja  – Palau de Congressos de Lleida, va 

acollir ahir dijous, l’acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de l’Esco-

la Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. En concret van rebre 

l’orla 154 nous enginyers i arquitectes tècnics corresponents a les promoci-

ons: 

 
- VI Grau en Arquitectura Tècnica 

- IV Màster en Enginyeria Informàtica 

- IV Màster en Enginyeria Industrial 

- III Grau en Enginyeria Informàtica 

- III Grau en Enginyeria Mecànica 

- III Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

- III Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Civil Engineering (VIA Univer-

sity College) 

- I Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Engineering, Energy and Enviro-

mental Engineering (NOVIA University of Applied Science 

. 

Va presidir l’acte  el rector de la Universitat de Lleida, el Sr. Roberto Fer-

nández i va apadrinar als estudiants de les diferents titulacions el Sr.Àngel 

Ros i Domingo, llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barce-

lona,  Màster en Administració i Direcció d’Empreses (Executive MBA) 

per l’Institut d’Empresa de Madrid i Doctor en Informàtica per la Universi-

tat Politècnica de Madrid, professor associat de l’Escola Politècnica Superi-

or de la Universitat de Lleida i Paer en cap de Lleida 



El 

La start up Invelon 

Technologies, creada 

per l’estudiant del 

Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica de l’EPS 

John Amin i en Joan 

Folguera, estudiant 

del Grau d’ADE, va 

ser ahir guardonada 

pel centre Yuzz Lleida 

en el seu programa 

“Joves amb idees” grà-

cies al seu innovador 

projecte de fabricació 

de pròtesis humanes 

amb impressores 3D 

a preu low cost  [+ 

INFO] 

 

Així mateix l‘Oriol 

Liarte i Adrià Mateo 

alumnes del Màster en 

Enginyeria Industrial 

de l’Escola Politècnica 

Superior (EPS), han 

estat el finalistes al 

Yuzz Lleida amb el 

projecte Omni Surface, 

un dispositiu que estal-

via calefacció usant la 

calor que desprèn el 

cos humà, que han 

desenvolupat sota la 

tutorització del profes-

sor Joan Ignasi Rosell. 

[+ INFO] 

blert un marc de 

col·laboració instituci-

onal amb l’Escola Po-

litècnica Superior de la 

Universitat de Lleida 

per a la realització de 

les auditories energèti-

ques als habitatges [+ 

INFO] 

L’Ajuntament de Llei-

da està duent a terme 

una campanya infor-

mativa per promoure 

l’estalvi d’energia a 

les llars i ajudar les 

famílies lleidatanes a 

rebaixar la seva factu-

ra energètica. 

Per fer-ho s’ha esta-

L’EPS lidera els Premis Yuzz Lleida 

Saps que és YUZZ? 

[+INFO] 
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Visita una de les famílies FOTO: 

Hermínia Sirvent AJUNTAMENT DE 

LLEIDA  

John Amin i Joan 

Folguera ja han viatjat a 

a Silicon Valley, la 

meca mundial 

d’innovació en l’àmbit 

de les noves 

tecnologies, com a 

part del premi 

aconseguit amb el 

programa Yuzz Lleida 

Enhorabona! 

L’EPS assessora la Paeria en un projecte d’estalvi 

energètic 
Els professors de l’EPS han 

participat en el disseny de les 

auditories energètiques als 

habitatges i en la formació dels 

alumnes dels darrers cursos 

d’enginyeria, que completaran la 

seva formació universitària amb un 

treball que té una incidència real 

sobre la millora energètica de 

Lleida  

L’EPS assessora l’ajuntament de Puigvert de Lleida 

que investigadors del 

GREA Innovació con-

current de l’Escola 

Politècnica Superior 

de la UdL assessoraran 

Un conveni de 

col·laboració entre la 

Universitat de Lleida i 

la població de Puig-

verd de Lleida, suposa 

aquest Ajuntament pel 

que fa al consum energè-

tic de les instal·lacions i 

edificis municipals  

[+ INFO] 

GRIHO col·labora en un projecte per mesurar 

l’empatia metge-pacient 

l’EPS de la UdL , està 

duent a terme l’estudi i 

desenvolupament d’u-

na eina informàtica 

Un projecte de l’Hos-

pital Santa Maria de 

Lleida i l’IRB de la 

UdL i el  GRIHO de 

que permetrà “mesurar” 

el grau d’empatia dels 

metge vers els seus paci-

ents [+ INFO] 

http://invelon.com/
http://invelon.com/
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/invelontechnologies-empresa-dun-alumne-de-leps-guanyadora-del-centre-yuzz-lleida-amb-el-projecte-duna-protesi-bionica-3d/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/invelontechnologies-empresa-dun-alumne-de-leps-guanyadora-del-centre-yuzz-lleida-amb-el-projecte-duna-protesi-bionica-3d/
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/yuzz-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/16/leps-assessora-els-consumidors-en-materia-d%e2%80%99estalvi-energetic-en-el-marc-dun-projecte-de-la-paeria/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/16/leps-assessora-els-consumidors-en-materia-d%e2%80%99estalvi-energetic-en-el-marc-dun-projecte-de-la-paeria/
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://www.grea.udl.cat/cat/inici.php
http://www.grea.udl.cat/cat/inici.php
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/23/el-grea-assessorara-en-consum-energetic-lajuntament-de-puigverd/
http://www.irblleida.org/ca/index.php?p=webs/portada/portada.php
http://griho.udl.cat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/14/griho-empatia/


 

Doble Titulació en 

Arquitectura Tècni-

ca i Arquitectura  
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Més de 30 investiga-

dors van celebrar la 

primera reunió del 

consorci format pels 

diferents grups de re-

cerca que participen 

en el nou projecte del 

Pla Nacional anome-

nat SOPPORTES, dedi-

cat a la identificació 

de barreres i oportuni-

tats sostenibles en els 

materials i aplicacions 

de l’emmagatzemat-

ge d’energia tèrmica 

[+ INFO] 

Un dels sis projectes se-

leccionats a la darrera 

convocatòria del pro-

grama UdL-impuls, es 

vincula a professorat de 

l’Escola Politècnica Su-

Reunió investigadors Pla Nacional SOPPORTES a l’EPS 

Programa UdL Impuls  

Membres de l’EPS de 

la UdL  van ser convi-

dats a gaudir del Festi-

val d’Arquitectura de 

Reus (FAR). En el marc 

de l’itinerari formatiu 

interuniversitari en for-

mat de Doble Titulació 

en Arquitectura Tècni-

ca i Arquitectura  

[ + INFO] 

 

Coneixes el 

centre de Re-

cerca INSIRES?     

[+ INFO]  

Els investigadors de SOPPORTES a 

l’EPS  

L’EPS visita l’institut Mollerussa 

Resolució convocatòria Progra-

ma UdL– Impuls a l ’ETSEA  

L’EPS al FAR de l’ETSA-URV 

perior. En concret es 

tracta del projecte Siste-

mes solars innovadors 

per a integració arqui-

tectònica, de Daniel 

Chemisana i amb el su-

port de l’empresa IASO 

S.A  

[+ INFO] 

Conferència del Projecte europeu INPATH-TES 

En el marc del projecte 

Europeu INPATH‐TES 

(www.inpathtes.eu) del 

programa Horitzó 2020, 

coordinat per la Univer-

sitat de Lleida a través 

de la directora del grup 

de recerca GREA Lui-

sa  F.  Cabeza,  el  pasat 

15  de juny  es va 

dur a  terme  una confe-

rència  a  Brussel·les  

GREA 
Innovació  

Concurrent 

Membres de l’EPS van 

visitar ahir el Campus 

de Formació Professio-

nal Institut Mollerussa 

amb l’objectiu de 

conèixer de primera 

mà el projecte educatiu 

i les instal·lacions del 

centre, especialment 

de les branques en me-

cànica, informàtica i 

construcció que es vin-

culen directament 

amb les branques d’es-

tudis superiors ofertes a 

l’EPS, així com d’obrir 

noves vies de 

col·laboració mútua.  
Francesc Giné i Gabriel  Pérez 

amb els representats de l’INS 

Mollerussa 

http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/02/sopportes/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/recerca/.galleries/docs/convoca/Bases_UdL-Impuls2015_x14.07.2015x.pdf
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/13/far/
http://www.inspires.udl.cat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/08/un-projecte-sobre-sistemes-solars-liderat-pel-professor-de-l%e2%80%99eps-d-chemisana-seleccionat-al-programa-udl-impuls/
http://www.inpathtes.eu/
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://institutmollerussa.com/
http://institutmollerussa.com/
http://institutmollerussa.com/


 

Albert Berga i Lluís 

Echeverria, alumnes 

del Màster en Enginye-

ria Informàtica de 

l’EPS de la UdL i investi-

gadors al Grup de Re-

cerca en Interacció 

Persona Ordinador i 

Integració de Dades 

(GRIHO) han partici-

pat al Hackathon Fujit-

su Open Data para 

Smart Cities 

(competició de 

desenvolupament de 

software) organitzat 

per Fujitsu a Madrid al 

voltant de la utilització 

de dades obertes per 

a ciutats intel·ligents 

(smart cities). [+ IN-

FO] 

L’EPS lidera els Premis Yuzz Lleida 
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Eduard Zafra a l’EPS  

Albert Berga i l luís Echevarria, al  

Hackathon Fujitsu Open data 

Coneixes el 

Grup de 

recerca 

GRIHO? 

E. Zafra, finalista dels Premis Catalunya Construcció 2016 
Vols saber més coses 

sobre el Projecte 

desenvolupat a 

Ouagadougou 

(Burkina Faso)? 

Informa’t 

Arnau Capell a la 4a edició del Gapand  

mà construïda amb 

una impressora en 3D, 

va participar a la 4a 

edició del GAPAND, 

que va acollir la Uni-

versitat d’Andorra  

Arnau Capell, alumne 

del Grau en Enginyeria 

Mecànica de l’ EPS i 

guanyador del Premi 

Enginy 2015 per la 

pròtesi biònica d’una 

I. Barri, protagonista a la Jornada TIC de l’ITSCOOL 

mat Elevator pitch, les 

idees de sis grups de 

treball d’estudiants del 

Alumnes del Màster en 

Enginyeria Informàtica 

van presentar, en for-

màster que han treballat 

durant tot el curs.  

[+ INFO] 

formació (TIC) i hi va 

participar el Dr. Ignasi 

Barri, antic alumne 

d’Enginyeria Tècnica 

en Informàtica de Sis-

temes i del Màster en 

La Jornada Genera-

cions de Futur per  a 

les TIC  te com a obje-

ctiu impulsar  les voca-

cions d’Enginyeria i 

Tecnologies de la In-

Enginyeria Informàtica 

de l’EPS i que actual-

ment exerceix d’Innova-

tion Consultant – Finan-

cial Services a l’empresa 

GFT. 

 

Elevator Pitch per als alumnes del MEINF 

Faso”. Per primera ve-

gada, en el marc dels 

Premis Catalunya 

Construcció, s’atorgà 

un premi al treball final 

de carrera i s’hi van 

presentar16 treballs , 

dels quals se’n van es-

collir 5 com a finalistes i 

un d’ells es el d’en 

L’antic alumne del 

grau en Arquitectura 

Tècnica, Eduard Zafra 

Bosch, ha quedat fina-

lista dels Premis Cata-

lunya Construcció 

2016, amb motiu del 

seu Treball Final de 

Grau “Habitatge 

Earthbag a Burkina 

Eduard Zafra [+ INFO] 

http://griho.udl.cat/
http://www.fujitsu.com/es/hackathon/
http://www.fujitsu.com/es/hackathon/
http://www.fujitsu.com/es/hackathon/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/yuzz-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/yuzz-lleida/
http://griho.udl.cat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/06/seguiment-tecnic-burkina-faso/
http://www.gapand.com/
http://www.graumecanica.udl.cat/ca/index.html
http://www.graumecanica.udl.cat/ca/index.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/26/arnau-capell-gracia-alumne-del-grau-en-enginyeria-mecanica-de-leps-guanya-el-premi-enginy-2015/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/26/arnau-capell-gracia-alumne-del-grau-en-enginyeria-mecanica-de-leps-guanya-el-premi-enginy-2015/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/15/elevator-pitch/
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/edicio-2016.aspx
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/edicio-2016.aspx
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/edicio-2016.aspx
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/02/eduard-zafra/


L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat envers les necessitats de l’entorn social 

i econòmic. 

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investigadora i una ràtio que permet un 

tracte personal, directe i permanent amb els estudiants. 

La recerca en l’àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin participar en projectes capdavanters 

relacionats amb la informàtica, l’enginyeria industrial i l’arquitectura.  

L’estada en empreses garanteix una formació pràctica i l’adquisició d’experiència professional necessària per desenvo-

lupar-se en el món laboral i facilitar l’accés a un lloc de treball. 

L’Escola Politècnica Superior aposta fortament per la mobilitat acadèmica a altres centres nacionals i internacionals  

C. Jaume II, 69 

Campus de Cappont 

25001 Lleida 

Telèfon: +34 (00) 973 702 700 

Fax: +34 (00) 973 702 702 

E-mail: info@eps.udl.cat 

+34 638 086 190 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

- EL PERIODICO. Entrevista a Luisa F. Cabeza [+ INFO] 

- EL DEBAT DE LLEIDA ACTIVA. L’EPS protagonista del programa dedicat a l’exportació de  

coneixement solidari amb Lídia Rincón i Àlex Moreno [+ INFO] 

- HESOFT GROUP millora amb una app el seu programari de control i gestió de pacients fumadors [+ INFO] 

- FOTOMATH 2016. resolució del concurs fotogràfic [+ INFO] 

- IDIGITAL.CAT. Les dones, l’assignatura pendent de les TIC [+ INFO] 

- ESTUDI RANDSTAD. Les enginyeries, les carreres amb millors sortides laborals [+ INFO] 

- INFORME INFOEMPLEO-ADECCO. Els enginyers, els titulats amb l’ocupació més alta [+ INFO] 

- El COEIC ofereix als titulats un any de col·legiació gratuïta [+ INFO] 

 

I AL JULIOL A L’EPS ... 

Fins al 6 Juliol. 1r període de preinscripció als màsters de l’EPS 

A partir del 7 Juliol. Inici 2n període de preinscripció als màsters de l’EPS 

9 Juliol. WORD ROBOT OLYMPIAD  

Del 13 al 21 Juliol. Matriculació als Cursos Zero de l’EPS 

 CURS ZERO DE MATEMÀTIQUES PER A L’ENGINYERIA 

 CURS ZERO DE FÍSICA PER A L’ENGINYERIA  

Del 13 al 18 Juliol. Matrícula estudiantat 1r curs. 1a preferència [+ INFO] 

Del 20 al 22 Juliol. 1r període de matrícula als màsters de l’EPS [+ INFO] 

Del 25 al 27 Juliol. Matrícula estudiantat 1r curs. 2a i altres preferències [+ INFO] 

JULIOL.  Matrícula Oberta a la 3a edició del Curs de Postgrau en Disseny i Gestió d’entorns BIM-REVIT [+INFO] 

 

Coneixes la 

formació en 

Modalitat Dual 

dels màsters de 

L’EPS de la UdL? 

mailto:info@eps.udl.cat
https://www.facebook.com/EPS.UdL/
https://twitter.com/EPS_UdL
https://www.youtube.com/user/PolitecnicaUDL
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/09/luisa-cabeza-el-periodico/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/15/leps-protagonista-al-programa-el-debat-de-lleida-activa-la-udl-exporta-coneixement-solidari/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/16/hesoft-group-app/
http://www.fotomath.udl.cat/2m15/resol
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/08/les-dones-lassignatura-pendent-de-les-tic/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/20/randstad-juny-2016/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/23/els-enginyers-son-els-titulats-amb-locupabilitat-mes-alta/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/08/el-coeic-regala-als-titulats-del-master-en-enginyeria-industrial-de-leps-un-any-de-col%c2%b7legiacio-gratuit/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/29/wro-2a-edicio/
http://www.eps.udl.cat/info_per/CursZeroMatematiques.html
http://www.eps.udl.cat/info_per/CursZeroFisica.html
http://www.eps.udl.cat/docs/secretaria/matricula/actual/Calendari_matricula.html
http://www.eps.udl.cat/docs/secretaria/matricula/actual/Calendari_matricula.html
http://www.eps.udl.cat/docs/secretaria/matricula/actual/Calendari_matricula.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/31/3a-edicio-bim-revit/
http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/2016/Formacio-Dual.png

